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REPORT 2021
Uma AMPRO ativa e colaborativa, mesmo na adversidade.
2021 marcou o segundo ano de pandemia. Nunca o mercado de Live
Marketing precisou tanto de apoio, orientação e ação como neste
período.
E a AMPRO esteve presente o tempo todo, criando novas formas de
capacitação, com a plataforma de cursos AMPRO Saber; realizando
eventos com conteúdo relevante para os associados na plataforma
AMPRO Live Talks e no 5ª Congresso Brasileiro de Live Marketing;
participando de campanhas e eventos do setor; lutando por
relações sustentáveis; orientando seus associados por intermédio de
papers, pesquisas e estudos; mantendo seus comitês em plena atividade;
realizando enfim todas as atividades programadas, mesmo nesse
período difícil.
A instituição manteve sua sustentabilidade financeira,
preservando seu caixa saudável, graças a uma revisão estrutural feita de
forma ágil e eficiente, adotando o home office logo no início da pandemia e
controlando seus gastos com muito rigor.
Sua principal atividade, o AMPRO Globes Awards, que completou 21 anos
em 2021, bateu todos os recordes, alcançando 329 inscrições, uma
performance extraordinária, ainda mais levando-se em conta o período
adverso.
Este Report 2021 é uma prestação de contas das nossas atividades,
mas também um agradecimento a você por continuar unido à AMPRO e
acreditar que juntos seremos mais fortes.
Temos a expectativa de que 2022 será um ano melhor para todo o
mercado de Live Marketing, apesar da turbulência sociopolítica e econômica
que nos aguarda.
Continuaremos mais ativos do que nunca. Adotaremos uma
postura mais de ACELERADORA em 2022, procurando apoiar o crescimento
sustentável dos nossos associados, ajudando você a encontrar os
melhores caminhos para seu desenvolvimento.
Continue contando com a AMPRO!
Time AMPRO
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MAIS UM ANO DE MUITA AÇÃO,
APESAR DE TUDO
Mais uma vez, a AMPRO atuou em diversas frentes, em benefício do
mercado de Live Marketing. Um destaque foi a CAPACITAÇÃO, com a
consolidação da AMPRO Saber, uma plataforma de cursos com temas diversos
e dos eventos virtuais da série AMPRO Live Talks, dobrando o número do ano
passado. Foi o ano da criação da Câmara de Arbitragem, facilitando os contratos
dos nossos associados. Foi também o ano em que fomos reconhecidos pela
nossa atenção à equidade de gêneros, quando recebemos o selo WOB –
Women on Board, que destaca as instituições com número
expressivo de mulheres no conselho. Contando com a parceria da Score Group,
veiculamos campanha impactante comparando o Live Marketing com o Dino
Marketing, opondo a figura de um ultrapassado dinossauro à do leve unicórnio,
representando um marketing mais atual e certeiro. Somamos forças aos
movimentos em combate à COVID e seus efeitos colaterais, exigindo ação das
autoridades por intermédio de um contundente manifesto emitido no
início do ano.
Demos continuidade à luta constante por Relações Sustentáveis,
com a campanha “5 Pontos da Sustentabilidade” e o acordo com o
Procurement Club, visando conscientizar as empresas contratantes de
serviços de Live Marketing da importância da adoção das melhorespráticas para um mercado mais justo e compliance aos conceitos ESG.
E terminamos o ano com um super evento presencial “3 em 1”, com a
realização do 5º Congresso Brasileiro de Live Marketing, a premiação do AMPRO
Globes Awards 2021 e uma confraternização na Fecomercio, em São Paulo.
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ATIVIDADES RELACIONADAS À
PANDEMIA E SEUS EFEITOS
• Adesão ao movimento Unidos
pela Vacina
• Manifesto AMPRO por mais ação
e responsabilização em torno da
pandemia

• Adesão ao movimento pelo PERSE
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• Pesquisa “Um ano de Home Office”
Procurando identificar prós e contras e aprendizados da modalidade de trabalho
remoto, Home Office, durante a pandemia, a AMPRO realizou uma pesquisa
junto aos associados, apresentando seus resultados num AMPRO Live Talks e
municiando o mercado com informações relevantes para tomada de decisão
pós pandemia.

#SOMOSLIVEMKT
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CERTIFICAÇÃO WOB
A AMPRO conquistou a certificação do WOB - Women on Board – que visa
reconhecer, valorizar e divulgar a existência de ambientes corporativos
com a presença de mulheres em conselhos de administração ou conselhos
consultivos. A iniciativa independente, apoiada pela #ONUMulheres, concede um
selo às empresas que tenham pelo menos duas conselheiras efetivas em seus
quadros. O objetivo é demonstrar os benefícios desta diversidade ao mundo
empresarial e à sociedade.
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LUTA POR RELAÇÕES SUSTENTÁVEIS
Dando continuidade à luta constante e incansável por relações mais
sustentáveis, a AMPRO criou a campanha “5 Pontos da Sustentabilidade” por
formas de contratação e pagamento de serviços de Live Marketing mais justos e
sustentáveis. Foi assinado também um manifesto por Concorrências Justas, em
parceria com o Procurement Club. Em paralelo, continuou estimulando o uso
do canal FALA MAIS e buscou interlocução direta com empresas contratantes de
serviços de Live Marketing, procurando sensibilizá-los por relações sustentáveis.

#SOMOSLIVEMKT
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COMITÊS EM PLENA ATIVIDADE
Contando com a atuação voluntária de associados, a AMPRO manteve atividade
plena dos seus comitês.
Comitês e seus líderes:
Conhecimento e Academia: Líder: Denise de Cassia
Incentivo: Líder: Ricardo Albregard
RH: Líderes: Katia R. Braga, Jane Fernandes e Priscila Fachini
Relações Sustentáveis: Líder: Igor Tobias
Trade Marketing: Líder: Stenio Souza
A esses valorosos líderes e a todos os participantes dos comitês,
nosso muito obrigado.
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EVENTOS AMPRO: CONTEÚDO E
DEBATES PRODUTIVOS
A AMPRO manteve sua forte atuação em eventos de conteúdo, apesar da
pandemia.
AMPRO LIVE TALKS:
Foram 4 eventos em 2021.

#SOMOSLIVEMKT
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Especiais:

#SOMOSLIVEMKT
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5º CONGRESSO DE LIVE MARKETING
O mercado do Live Marketing teve seu principal encontro no dia 15 de
dezembro, em São Paulo. O 5º Congresso Brasileiro de Live Marketing e o 21º
AMPRO Globes Awards – a maior premiação do setor no Brasil reuniram mais
de 300 profissionais em um dia de conteúdo, premiação e confraternização
organizado pela AMPRO – Associação de Marketing Promocional.
Aceleração e transformação do mercado foram temas amplamente
discutidos durante a programação do Congresso, que contou com quatro painéis
de conteúdo. O primeiro, que tratou exatamente a respeito, abordou
sobre a importância da transformação digital e da capacidade de adaptação
das empresas em um mundo acelerado, com a participação de Gal Barradas,
fundadora da Gal Barradas Brand&Venture; Alon Sochaczewski, fundador e CEO
da Pipeline Capital; e Hilton Menezes, fundador e CEO da Kyvo, com a moderação
de Alexis Pagliarini, presidente executivo da AMPRO.
O Congresso também abordou sobre a relevância dos dados para a
performance, o painel teve moderação de Claudio Oliveira, diretor fundador
da Cognitive e professor de Big Data e coordenador do núcleo DIGI da ESPM,
com a participação de Ana Letícia Verroni, executiva sênior de inteligência de
mercado da 99; e de João Belfort, da Heineken.
Transformação ética e sustentável, com princípios ESG, foram discutidos
em painel sob moderação da CGO da BPartners, Andrea Mendonça, com a
participação de Claudia Leite, Chief Purpose Officer na HILO Estratégia e
Propósito; Lucy Freitas, head de comunicação do Sistema B Brasil;
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Fabrício Guimarães, fundador da startup MUSA; e de Nelcina
Tropardi, cofundadora do instituto Arca+, Presidente da ABA –
Associação Brasileira de Anunciantes e Membro do Conselho Superior
do CONAR.
Ao final, o painel “Growth a partir do monitoramento de customer experience”,
tratou do tema do crescimento sob a ótica do monitoramento da experiência do consumidor, com a participarão Dirceu Corrêa Jr, CEO da Postmetria; e
Luis Carlos Mira, Head de Expansão de CX/NPS Latam Coca Cola da Coca-Cola,
com moderação de Andrea Naccarati de Mello, founder & CEO da Robecca & Co.
O Congresso também levou aos participantes os atrativos do Peru,
país convidado pela AMPRO para trazer informações relevantes para o
mercado turístico e MICE – Meetings, Incentive, Conferences & Exhibitions .
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AMPRO GLOBES AWARDS
O 21º AMPRO Globes Awards, a maior premiação do Live Marketing no Brasil,
revelou os vencedores na noite do dia 15 de dezembro, em cerimônia seguida
de uma grande confraternização com o mercado, na Fecomercio, em São Paulo.
A Tracylocke Brasil levou o prêmio de Melhor Agência de Live Marketing do Ano,
com 9 ouros e 1 prata. O Grand Prix da noite foi o case Centauro – Uniforme
que nunca existiu. O destaque de Melhor Cliente do Ano ficou com a Ambev. No
total, 22 agências receberam os troféus de ouro, prata e bronze nesta edição.
Neste ano, o AMPRO Globes Awards bateu recorde de inscrições, com 329 cases, inscritos por 42 agências. Os vencedores da etapa Nacional da premiação
podem concorrer ao The Globes Awards, a etapa internacional organizada pela
MAA Worldwide, que anualmente reconhece as melhores campanhas em mais
de 25 países.
O 21º AMPRO Globes Awards, que sucedeu o 5º Congresso Brasileiro de Live
Marketing – o mais relevante encontro do setor em 2021, finalizou com uma
confraternização que reuniu agências, clientes e profissionais. A experiência
gastronômica da noite ficou a cargo do Peru, país convidado pela AMPRO para
o evento.
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AMPRO SABER: CONSOLIDAÇÃO DE PLATAFORMA DE CAPACITAÇÃO
Sabemos da demanda crescente por maior capacitação de
profissionais para atender as exigências de um mercado em constante
transformação. Em 2021 a AMPRO consolidou definitivamente uma plataforma
de cursos das mais diferentes disciplinas e especializações. Além da
Master Class “Tendências do Live Marketing” e a aula introdutória
“Experiência Universal Studios”, com inscrições gratuitas, a AMPRO Saber
viabilizou mais 7 cursos, sempre com inscrições acessíveis e em valores especiais
para associados. Para todos os cursos, foram destinadas bolsas para
inscrições gratuitas para componentes dos coletivos #Ajude1Freela e
#SalveProdução. Além de cursos próprios, a AMPRO Saber apoiou a realização
de outros, por terceiros, como o “Futuro em Curso”, curso completo para
profissionais de eventos e ações de ativação, organizado pela Eventoria
e a Academia de Eventos.
Veja alguns cursos da AMPRO Saber de 2021:
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CÂMARA DE ARBITRAGEM
A AMPRO firmou parceria com CNA EvTur, uma câmara de arbitragem
especializada em Eventos e Turismo. Com base nessa parceria, os associados
AMPRO poderão optar pela câmara de arbitragem nos seus contratos, facilitando
possíveis desdobramentos jurídicos.

#SOMOSLIVEMKT
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LGPD
Com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, a AMPRO
implementou diversas ações de orientação aos associados. Além de dois
cursos, um para conhecimento geral da lei e outro de Certificação, a AMPRO
disponibilizou um Guia LGPD, desenvolvido pelo FAS Advogados e participa
ativamente da coalizão de instituições de comunicação que indicou Vitor Morais
de Andrade para a ANPD, tendo sido integrado ao conselho daquele órgão com
o objetivo de contribuir com as instituições signatárias, entre elas a AMPRO.
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CANNES LIONS FESTIVAL
Graças a uma parceria com o Estadão, representante do festival no Brasil, a
AMPRO conseguiu se apropriar do maior evento de criatividade do mundo,
realizando Drops diários sobre o evento e co-organizando o evento
Cannes Lions Live Show, contando com a apresentação do presidente executivo
Alexis Pagliarini.
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CAMPANHA DINO MARKETING X LIVE MARKETING
Contando com a criação da Score Group, veiculamos campanha impactante
comparando o Live Marketing com o Dino Marketing, opondo a figura de um
ultrapassado dinossauro à do leve unicórnio, representando um marketing mais
atual e certeiro. Mais uma campanha AMPRO pela valorização do Live Marketing.
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GUIA DE INFLUENCIADORES DIGITAIS
A AMPRO aderiu à iniciativa do CONAR e apoiou uma ampla divulgação, ao lado
da ABA e das principais instituições de comunicação do Brasil.

AUMENTA PRESENÇA AMPRO EM EVENTOS, NA MÍDIA E REDES SOCIAIS
Além das suas atividades próprias, a AMPRO manteve uma atuação expressiva
em atividades de terceiros, sempre dando visibilidade a temas do interesse
do mercado de Live Marketing. O volume de mídia espontânea e o número de
seguidores em redes sociais continua crescente, mantendo a instituição em
evidência. Representantes da AMPRO participaram do júri de premiações
internacionais, tais como WINA, New York Festivals e MAA Globes World.
O presidente executivo Alexis Pagliarini foi escolhido como uma das
Personalidades do Ano na categoria institucional do Prêmio Caio 2021.
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2022: VEM AÍ UMA AMPRO ACELERADORA
Apesar da previsão de um ano de turbulência na área política e econômica, a
perspectiva para 2022 é positiva para o setor de Live Marketing. O mercado de
eventos já mostrou um aquecimento excepcional com a expectativa do fim da
pandemia e há muita atividade represada por acontecer no próximo ano.
A AMPRO estará ao seu lado também em 2022, atuando incansavelmente por
um mercado mais pujante e justo.
Procuraremos adequar nossa atuação com uma visão de ACELERADORA,
provendo conteúdo e atividades que contribuam com o desenvolvimento dos
associados. Daremos ainda mais atenção aos princípios ESG (Ambiental, Social
e de Governança), preparando o mercado para uma atividade mais justa e
sustentável.
Enfim, será mais um ano de muito trabalho.
Vamos continuar juntos!
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